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À  
COBRA TECNOLOGIA S/A  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31-2017-05-22  
 

Jaboatão dos Guararapes, 04 de agosto de 2017.  
 
Ref. Recurso em referência ao Edital nº Nº 31-2017-05-22. 
 

                        Esta empresa, abaixo representada, vem, tempestivamente, apresentar 
suas razões, ao recurso apresentado pela empresa B&B Comércio de Material Elétrico 
Ltda., no processo em tela. 
                      Primeiramente, cabe manifestar nossa indignação ao uso reiterado da 
palavra “falácia”. Falácia, derivada do verbo latino fallere, que significa enganar. 
Designa-se por falácia um raciocínio errado com aparência de verdadeiro, inválido ou 
falho na tentativa de provar eficazmente o que alega. 
                      Ainda que fora da seara da análise do julgamento dos méritos, este 
comportamento mostra um total desrespeito ao proponente e ao órgão licitante, pois 
chama de enganador o proponente, afetando assim a sua honra, e de ingênuo ao 
órgão licitante, afirmando que esta comissão não tem capacidade de discernir entre o 
certo e o errado, pois afirma ainda o recursante: “ao examinar o assunto, a unidade 
técnica administrativa considerou com intensa falta de entendimento na matéria...”  
                      Cita o resursante em sua peça, que seus atestados são compatíveis com 
sobressalentes para avião, tanque de guerra, foguetes espaciais, e usinas nucleares. 
Ora, o objeto licitado no processo é, “Registro de preços para aquisição de 
sobressalentes para portas giratórias detectoras de metais (PGDM), para 
atendimento à assistência técnica” (transcrição da integra do edital) e não para 
aviões, tanques guerra, etc.                      
                      Neste ínterim, e na mesma linha de raciocínio, digamos que, se a 
licitação fosse “para aquisição de sobressalentes para avião”, esta empresa jamais se 
faria participante, pois, apesar de teoricamente ser composta de sistemas elétricos e 
eletrônicos, tem sua tipicidade técnica e demanda entendimentos e conhecimentos 
técnicos específicos, coisas que esta empresa não possui, e para não ter que, em 
recursos futuros, fazer uso de “falácias”, pois esta empresa, nos seus 16 anos de 
funcionamento, nunca precisou deste artifício, sempre respeitou seus concorrentes, e 
somente logrou sucesso em processos licitatórios nos quais tem conhecimento e 
aptidão.    
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                     Em nosso primeiro recurso, onde questionamos a parte técnica prevista 
no edital subitem 7.1 a 7.8, onde este comprador diz que “itens com indisponibilidade 
no mercado, o fornecedor poderá propor substituição por outro de características 
técnicas iguais ou superiores”, a empresa B&B responde em seu recurso, assumindo 
não possuir conhecimentos técnicos acerca do objeto licitado e que apenas será 
um emissor de notas. Vejamos na íntegra: 
 

 
 

 
 
                    Cabe ainda salientar, que a B&B afirma em suas contrarrazões (folha 04) ; 
“que a responsabilidade técnica seria da Mineoro”. Mais uma vez exime-se a licitante 
de suas responsabilidades, pois o contrato deste órgão será firmado com o licitante 
vencedor, e não com o fabricante dos produtos vendidos ao licitante. A este sim (ao 
contratado licitante vencedor) é a quem recai toda responsabilidade técnica. 
                    Como bem lembra o recursante, o contrato anterior foi com nossa 
empresa, e como é de ciência deste órgão, sempre nos foram feitas muitas consultas, 
em relação à parte técnica, tendo inclusive neste período, esta empresa ter efetuado 
ajustes e até mesmo correções em itens solicitados, por perceber inconsistências, 
fazendo assim jus, ao exigido pelo órgão, em relação aos atestados de capacidade 
técnica direcionados aos itens licitados, visando assim a celeridade nas entregas e 
evitando prejuízos ao órgão licitante. 
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                     Para finalizar, voltamos a lembrar o Princípio da vinculação ao 
instrumento convocatório, previsto no Art. 41 da Lei 8.666, que diz “A Administração 
não pode descumprir as normas e condições do edital ao qual se acha estritamente 
vinculada”, e neste caso, respeitar as exigências e necessidades deste órgão licitante. 
                     Esta empresa vem, portanto, diante dos fatos apresentados, no uso de 
seus direitos, e na certeza de aplicação da Lei vigente para as Licitações e Contratos 
da Administração pública, e mais uma vez certos de vossa análise técnica, visando 
ainda preservar o interesse deste órgão público, requerer a manutenção da decisão de 
desclassificação da empresa B&B Comércio de Materiais Elétricos e de Construção 
Ltda.                      
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